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TANULMÁNYoK

a

LUKÁcs PÉTER

AZ oKTATÁSÜGY FEJLESZTÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉSÉRIL*

Az oktatástervezés hazu szakirodalma erősen normatív jellegií: ezek az írások ínkább
azzaI fo$alkoznak, hogy milyennek kellene lennie, mintsem azzú, hogy milyen ma az
oktatás tervezése. Ezért is, hogy a következőkben, amikor annak a mechanizmusnak a
központi, országos szintjét vázoljuk fel, amelynek keretei között az ötéves népgazdasági
tervezés rendszerében az oktatásügy tervei készülnek, a leíró módszert a|kalmazzuk. Ezt
indokolja az is, hogy bfu a gazdasrÍgi tervezés problematikájának feltárását a magyar
szakirodalom az utóbbi években már megkezdte,| az infrastrukturális ágazatok, kozöttük
az oktatdsügy központi tervazésének folyamataival Magyarországon korábban egyetlen
empirikus társadalomtudományi kutatás sem foglalkozott, tgy ezektő|' tudományosan
rendszetezett ismeretanyaggal jószerivel még egyá|talán nem rendelkezünk' Esettanulmá.
nyunkban - paradigmaként _ a VI. ötéves terv (1981-85) oktatásfejlesztési.beruházási
fejezetének kialakítását ismertetj ük.2

A ,,külső korWtoll,

A tervezési folyamat legalapvetőbb döntése, amikor az országos Tervhivatal vezetése a
gazdasági és politikai csúcsszervek iránymutatásai alapján meghatározza a népgazdaság
egészének a következő időszakban várhatóan elérhető fejlődési lehetőségeit, a nemzeti
jövedelem várható alakulását, a fogyasztás és a felhalmoás országosan kívánatos aúnyait.

Ezt két újabb döntés követi: arra vonatkozóan,hogy a fogyaszttisra szánt összegeket
hogyan osszák el a kiilönböző társadalmí szférák között, továbbá arról, hogy afelhalmo-
zdsra elki|önített forrásokból milyen arányban részesedhet egyfelől a termelés' másfelől
az ún. ..telmelő,, ésaz ún. ..nem.termelő infrastruktúra''.

*Részletek egy késziilő nagyobb tanulmrínyból.
l Elsősorban Kornai rónos és Bauer Tatruis mwkáira utalhatunk.
,Munkánk a|apját a tervezest folyamat részvevőivel készített interjúk' toníbbá esettanulmányok

és a tervező szervek dokumentáctőja képezi. Részletesebben lásd, a szerzőtőI: Yáz|at az oktatás
központi tervezéséről. (Tervezést Támogató Kutatások,69.) oktaüískut^tó|ÍÍtézet, Bp.' 1983'
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Ezután keriilhet sor a következő tetvtdőszakban majd rendelkezésre á11ó erőforrások
további ,,1ebontására'' az egyes szférákon beli|idgazatok között: az oktatásügy esetében a
nem-termelő, vagy miísként lakossági infrastruktúra3 egyes ágazatai között.4

A fentebbiek azonban valójában nem egyszeri, hangm ugyanalra a kérclésre vonatkozó
á11andóan ismétlődő dcintések sorát jelentik.

IóI példázza ezt aYI. ötéves terv fő irányai kijelölésének menete. 1976-,77.ben a
gazdaságpolitikai vezetés a nemzeti jövedelem növekedésének lassulásávai számolt, és így
az életszínvonal minimális emelkedését tartotta csak reálisan tervezhetőnek. Ezt az un.

,,társadalmi közös fogyasztásokra'' (tehát az infrastruktúrára is) fordított összegek ará.
nyának viszonylagos emelésével kívánta ellensúlyozni, hogy ily móclon legyenek elkerül.

hetők a reálbérek stagnálásából fakadható belpolitikai feszültségek. A VI. ötéves terv
előkészítő munkálatai ennek megfelelően indultak meg. 1971-,78-ra azonban már kitűnt,
hogy az V. ötéves terv eredeti etrirányzatu sem valósulhatnak meg, anemzetijövedelern
nemcsak lassabban fog növekedni a tervezettnél, de stagnálni' vagy egyenesen csökkenni
fog' Az infrastruktúra tervezőit most úgy informálták, hogy az ő területükön is a szinten-
tarttis|ehet csak a reális tervcél.

Az I978-as gazdaságpolitikai fordulatot megalapozó döntések azvtán egyértelműen az
ország külgazdasági egyensúlyának megteremtését állították a középpontba és ennek meg-
felelő módon csoportosították át a gazdaság erőforrásait,s - még hátrább sorolva a,,táÍ.
sadalmi közös fogyasztások'' igényeit. Ez a tendencia l9]9.ben és l980.ban tovább
erősbödött.

Az infrastruktúra és ezen belül természetesen az oktatási ágazat Ietvezői számára mind.
ez azt is jelentette, hogy e|őzetes tervelképzeléseiknek ismét és ismét tartalmilag is lénye.
gesen változniuk kellett. Hiszen nyilvánvalóan egészen má's, sőt mtisfajta fejlesztési célok
tűzhetők ki egy intenzív fejlesztés módozataira készülő tervben, mint egy ,,szintentar.
tásra'' törekvőben, vagy egy olyanban, amely már reálisan ezzel sem számolhat.

De végül is mitől figg az, hogy mi kerül majd az oktatásügy fejlesztésió terveibe?

Vagy másképpen, hogy miként részesedhet az oktatás az infrastruktúra egészére szánt

pénzösszegből?

3 Ide tartoznak: a lakás. és városgazdálk odás' a vtzgazdálkodás, az egészségigyi és szocirílis ellátás,

az oktatási e11átás és a kulturáis szolgáltatások, a helyi közlekedés, az energiaellátás, a fogyasztási

cikk-kereskedelmi szolgáltatás. ,(Lásd a tervezésről szóló 1040/1970. (XII.6.) sz. kormányhatáro-

zatot.)
4Az utóbbi harminc évben az oktatásügyi beruházások aránya

összes beruházásokhoz képest: minimuma L,92%, maximuma 3,02
dés, 1950-1980. Központi Statisztikai Hívatal, Budapest, 1982.)

5 Lásd pl. |,|iener György.. Az infrastruktúra és a tanácsi gazdálkodás fejiődése (1976 -  198 1).
Államigazgatási Szervezési Intézet, 19 82.

6lti most csak a feilesztési.beruhóztisi tervek készítésével van módunk foglalkozni, a már meg.

lévő oktatási intézmények lenntarttÍsi költségeinek a Pénzügyminisztériumban folyó tervezésére.nem

térhetünk ki.
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Szükséglet és lehetőség

Az országos Tervhivatalban (oT) az ötéves terv egészét átfogó kérdésekkel, (mint pl. a
költségvetési mérleg egyensúlya) az ún. funkciohálís főosztályok (ilyen a Kózgazd'asági,
vagy a Pénzügyi Főosztály), az egyes ágazatokra vonatkozó kérdésekkel pedig az ágazati
főosztályok foglalkoznak.

Ez utóbbiak sorába tartozik a Teriileti és Szociális. Kulturális Főosztály7 (a továbbiak-
ban: TSZKF), amelynek tevékenységi köre felölelí a ,,lakossági infrastruktúra'' nagyobbik
részének tervezését, vagyis elsősorban a lakás. és kommunális gazdáIkodásét, a vizúgyi
ellátásét, a tudományét, a kultúráét, az oktatásét és az egészségügyi és szociális ellátásét.

Itt folyik az ötéves terv ,,infraágazati céI1atnak és feltételrendszerének'' kimunkálása,
melynek első lépése a VI. ötéves terv esetében |976 végén, |977 e\ején az ágazatcsoport
tervkoncepcióját megalapozó ún.,,szükségleti terv'' elkészítése volt.

Először minden ágazat minden a|ágazatfuól eldöntötték, hogy mít kell azon a területen
a tervidőszak végére, tehát l985.re szükségletnek tekinteni, majcl megvizsgáIták,hogy az
adott intézményháLózaI országos szinten ezt a szükségletet milyen mértékben tudja majd
kielégíteni. A két adat különbsége adta az alágazat fejlesztési Szükségletét'

Az oktatási ágazat áItúános iskolai a|ágazata esetében például hosszas belső, vaiamint
az oktatási Minisztérium8 képviselőivel folytatott viták során az az á||áspont alakult ki,
hogy itt jogos szükséglet az lenne, hogy

_ minden tanulócsoportnak (vagyis osztálynak) legyen külön osztályterme; - a
tanulók egy műszakban, vagyis csak délelőtt járjanak iskolába (ez később úgy módosult,
hogy legalább az első osztályosok és a felső tagozatosok tanuljanak egy műszakban); -
minden második napközis csoportnak jusson külön napközis terem; és - egy tanuló.
csoportba átlagosan rnaximum 25, (majd a későbbi megfogalmazások szerint 26_28)
tanuló járjon.

Igy határozva meg a szükségleteket kitűnt, hogy a VI' ötéves tervre kb. tizenkétezet
általános iskolai osztályterem hiányával kell országosan számolni' azazitt ennyi a jogos
,,szükség1et''. (A különböző szempontú mutatók persze erős összefüggésben vannak: ha
több gyerek jfu kér műszakban iskolába, tehát pl. az elsősök is, akkor kevesebb osztály.
terem kell, és ugyanez ahe|yzet,ha tanulócsoportonként nem átlagosan 25, hanem monrl.
juk 30 gyereket vesznek számításba.)

Hasonlóan fontos kérdés volt pl' az óvodáskorúakból óvodába elhelyezni szükséges
tanulók számarányának, vagy a gyógypedagógiai ellátásra szorulók közül bentlakásos
intézetben elhelyezendők szükséges aúnyának kijelölése. A szűkségletek megáilapítására
minden ágazatban az illetékes főhatóság tesz ',szakmai javas1atot'', esetünkben ez az
oktatási Minisztérium volt. A döntés joga azonban a Tervhivatalé.

1 A F őosztá|y neve 198 l-ben,,Területi Főosztályra,' változott.
EA VI. ötéves terv előkészítése sotán az oktatási Minisztérium képviselte főhatóságként az

oktatási ágazat egészének érdekeit a Munkaügyi Minisztériummal együtt, amely a szakmunkásképzés
nagy tésze felett gyakorolt e1lenőrzést. A tervelőkészítés legutolsó fázisában az oktatási és a Kultu.
nílis Minisztériumokból megalakult az egységes Művelődési Minisztérium, ameiyhez azután a meg.
szűnő Munltaügyi Minisztériumból a szakmunkásképzés felügyeleti joga is átkerült.
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A TSZKF egyes osztályaí á|taI ágazatonkérft (olttatás, egészségügy stb.) meghatározott
szükségleteket azutánfőosztály szinten ,,egyeztetté|<'', vagyis: csökkentették. Ez már csak
aránymódosulásokat jelentett, de ,,új szükségletek'' itt nem merülhettek fel'.Ezt megelő.
zően is lezaj|ott ugyanis egy módszertani jellegűiÉk tekintett tevékenységsorozat.' ,,a
mutatószámok javítása'', melynek során arról születtek előzetes döntések, hogy melyik
ágazatbal milyen mutatószámokat használjanak az ellátottság, a szükségletek mórésére,
vagyis hogy mit mérjenek. Magyarul: minek a teruezésével foglalkozzanak egytiltakin, és
hogyan.

Az ötvenes évek merev tervutasításos rendszerének gyakorlatától eltérően ugyanis ma a
közoktatásÍ tervezés tárgyát nem a konkrét intézmények (pI. az egyes középiskolák)
képezik, hanem mutatok: az országosan, illetve egy.egy megyében egy osztályteremre jutó
tanulók átlagos száma, az étkeztetésben részesi.ilő iskolások országos, iiletve megyénkénti
atánya, a két műszakban használt osztiílytermek arrinya stb.

Amikor a szükségletí terveket ily módon véglegesítették, elvileg csak akkor számítják
ki, hogy mindezek megvalósítása mibe kerülne.

A következő lépés: a költségbecsléssel kíegészített szükségleti terv szembesítése azza| a
globális pénzösszeggel' amely az oT vezetése álta] közölt információ szerint a lakosstigi
infrastruktúra egészének fejlesztésére tsszesen előreláthatólag rendelkezésre á11 majd. Ez
természetesen jóval kevesebb, mint ahogy azt a sziikségletek kívánnák. Így ez utóbbiakat
rangsorolni kell: a főosztá|yvezetés eldönti, hogy melyik ágazatokat, illetve azokon be|ül
mely a|ágazatokat keil ,,kiemeltnek,' tekinteni, vagyis, hogy hol igyekezzenek majd a
tervezés során a leginktibb kielégíteni a felmért sziikségleteket. A VI. ötéves terv ,,előzetes
infrakoncepciójának'' kidolgozásakor a kieme]t ágazatok és alágazatok köre a következő
volt: lakás- és kommunális ellátás, vaellátás' egészségügyi és szociális ellátás, továbbá az
oktatáson belül az általános iskolai osztályterem.fejlesztés. Döntés született ugyanakkor a
kiemelések mértékéről is.

Az igy kialakult preferencia-szempontok figyelembe vételével végezték azutál e| a
tervezők ágazatonként a szükséges,,újraosztást'''

Az tigazati és a területi szempontok

A számításokat végzőknek nemcsak pénzben, hanem elsősorban ,,naturá1iákban'' kell
gondolkodniuk' (a felépítendő osztálytermek számában, a kiadásra kerülő könyvek
számában stb.).

A tervezők szerint nem hagyható ugyanis figyeltnen kívüi, hogy a lakossági infrastruk.
t,3ta.hálőzat az országkülönböző területein igen eltérő fejlettségű. Van olyan megye, ahol
az országos át|aghoz képest az egészségügyi intézmények kiugróan jóI, az á|taIános iskolák
pedig föltűnően rosszul ellátottak. A demográfiu helyzet sem azonos az ország egész
teri.iletén, és így tovább. Az oiyan országos mutatókból, mint pl. az egy osztá|yteremre
jutó tanulók átlagos száma, önmaqukból tehát meg nem lehet arra következtetni, hogy
melyik ágazat ml7yen erőforrásokkal való bővítése indokoltabb, tekinthető szükségesnek
ew.egy konkrét területen. Márpedig a tervezőknek nemcsak az ágazatok, cle az egyes
megyék között is el kell osztaniuk a fejlesztési eszközöket. A két legfontosabb elv, ame.
lyet, mint mondják, a rangsorolásnál figyelembe kell venniük: a kormányzati szervek
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törvényerőre emelt településfejlesztés.politikai koncepciója9 (ameiy szerint az erőforrá-
sokat a nagyobb településekre kell koncentrrílni) és az eImarudottabb területek fokozot.
tzbb fejlesztésének - a nivellálásnak - az elve.1 o (Míndkettő az egyes ágazatokta és az
ország különböző területeire egyaránt v<inatkozik.) Ugyancsak bonyolítja az elosztást,
hogy az ország különböző részein az építőipari vállalatok igen különböző technológiával
és így nagyon is különböző költséggel építik fel az infuaíntézményeket.

Annak a célkitűzésnek megfelelően (amely persze ,'tisztán'' sehol sem érvényesül,
hiszen más szempontokat is figyelembe kell venni), hogy az ellátás szintje a különböző
területeken fokozatosan hasonló szintre emelkedjék, a fejlesztési szükséglet minden
megyében ,,más mennyiségű naturáliát'' jelent. (Ahol pl. viszonylag jobb az osztáiyter.
mekkei való ellátottság, ott kevesebbet kell építeni.) Másrészt: még ugyanannyi osztály.
terem felépítése is más.más összegű ráfordítással érhető el az olszág különboző részein.

Ez&t a TSZKF.nak valójában már kiindulásként is ki kell alakítania egy előzetes
eiképzelést az egytiltaltiban elosztható pénzösszegrő] és már az elvileg ,,pénz nélküli',
szükségleti tervezés szakaszában is Íigyelembe kell vennie a területi szempontokat, sőt az
elosztásnál alkalmazandó elveket is, hogy ezek alapján dönthessen a ,,szükségletek'' kielé.
gítésének _ d'ágazatonként és megyénként" is más.más szinten meghatározott _ elfogad-
ható mértékéről.

A szülségletek feImérésekor (elfogadásakor) még.van mód az egyes aiágazatokra és
ágazatokra jutó költségeknek is a többiek rovására történő jelentős módosítására - s így
első pillantásn nehéz eldöntenünk, min alapul (a naturáliákon.e' avagy a költségbecslé.
sen) ez a tervezési szisztéma. De nyilvánvaló, hogy amilgazál kötött, azazinfrastruktúra
egészére fordítható összeg nagysága, Az egész folyamatban ez az, ami ,,igazán kemény'' és
döntő szerepet játszik: ennek az összegnek a nagysága az, amiből kiindulva konstruálható
meg * mint részben már láttuk is _ pl. maBa az (elfogadható) osztálytermi szükséglet

fogalma is. Értelmezéséhez viszont a központi tervezőknek elengedhetetlenül szükségük
van a megyei tanácsoknál dolgozó kollégáik támogatására is.

Áz egy.egy megyében ténylegesen meglévő építőipari kapacitásokról ugyanúgy, mínt
az ottani intézményhá|ózat áIlapotáról a viszonylag legmegbuhatóbb információkkal a
megyék vezetői, a helyi hatóságok rendelkeznek. Bevonásuk a központi .tervek elkészíté.
sének folyamatába ezért már a legelső lépésben is elengedhetetlen.

A Tervhivatal a tervezési folyamat minden egyes iépcsőfokán bekéri aZ egyes megyék
elképzeléseit, javaslatait, majd ezeket országosan cjsszesíti. Az így kapott eredményt szem.
besíti saját elgondolásaival, s erre alapozva alakítja Yj az egy.egy megyére vonatkozó
ál1áspontját.

A megyei tanácsokl l azonban természetesen arra törekednek, hogy a tervező köz.
pontot saját érdekeik elfogadására hangolják az erőforrásokért a többi megyéve1 folyta.

, |00,7l|97L. (III. 16.) Korm. sz. rendelet az országos telepüiéshálózat.fejiesztési koncepcióról.
loA két elv természetesen két e1térő politikai koncepció tükröződése és ezek a gyakorlatban

sokszor ütköznek: inkább az ,,erőforrások koncentrálása'' valósul meg. Az ezzel kapcsolatban az
utóbbi időben kiélesedett vitákról Lásd Vtigi Gtibor: Yetsengés a fejlesztési fonásokért. Közg' és Jogi
Könyvkiadó. Bp.' 1982'

l 'Az oktatási (ma a Művelődési) Minísztérium egyfelől az egész oktatásügyért tigazatilag felelős.
Másrészt viszont a felsőoktatósi intézményeket az oM (MM) közvetlenül irányitja és tartja fenn. A
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tott versenyben' Így a tőlük szerzett adatokat is csak fenntartással lehet kezelni és értéke-
lésük során célszerű mindig a többi megyét' 1l\etve azágazatokat képviselő főhatóságokat
(oktatási, illetve Egészségügyi Minisztórium, Yungyi Hivatal stb.) is meghallgatni. leg.
inkább aZ :gy, az egymást kercsztező érdekek áltál felszínre vetett és ellenőrzött adatok
alapján ítélhető me1 az egyes ágazatokra az egyes megyékben jellemző ,,valósdgos hely.
zet,,, dönthető el, hogy hol, melyek azok a fejlesztési célok, amelyeket ott valóban a
leginkább indokoIt elfogadni és kielégítésüket támogatni.

Előzetes döntés az tigazati artinyolcrÓl

Amikor a M. ötéves tervkészítés legelső nagyobb fázisának végén az egyes ágazatokra
és megyékre vonatkozó számításokat főosztaly szinten összegezték, illetve újra elvégezték
(meft az oT vezetése időközben az infrafejlesztésre szánható globális összeg csökkentését
jelezte), már nyilvánvaló volt, hogy a lakossági infrastruktúra.háLózat,,színtentartása'' is
komoly gondokat okoz majd. Ennek tudatában fogalmazta me1 az első tervezési szakasz
lezárásaként 1978 lyarán un. ,,infrablokk-koncepciójtil' a Területi és Szociális.Kulturális
Főosztály. Ez a nem.termelő infrastruktúra egészének fejlesztésére, s ezen belül az egyes
ágazatok és alágazatok közötti erőforrás.elosztásra vonatkozó előzetes elképzeléseket tar.
talmazta.

A külÖnböző főhatóságokkal való egyeztetés és többszöri átdolgozás után az Allami
Tervbizottságl 2 által 1978 októberében jóváhagyott dokumentum hangs,i|yozta, hogy a
rendelkezésre á1ló források nem teszik lehetővé a fejlesztési igényeknek csak beruházással
történő maradéktalan kielégítését, ezért már a tervekben is számba kell venni a lehetséges
,,hatékonyságnöve1ő'' és az ún. ,,szervezési megoldrísokat'' is (az iskolák tekintetében pI. a
más célra épült létesítmények oktatási célra való igénybevételét). Vagyis: a fejlesztési
tervekben a ,,naturális célokat'' szigorúan csak a legszükségesebb szinten lehet megszabni
és ezeknek is csak részben ,,tervezhető be'' a pénzrigyi fedezete' (A fennmaradó résznól
kell a gondokat szervezéssel, hatékonyságnöveléssel megoldani.)

A Gazdasági Bizottság egy korábbi határozatának megfelelően a koncepció a lakossági
infrastruktúrán belül megkülönbözteti a fokczottabban fejiesztendő ,,alapelltittis', körébe
sorolandó terüieteket. Az egyes ágazatok pozíciójának különbségét jelzi, hogy míg a
lakásépítés egészében, az egészségügy és a víziigy jótészt, eddig az oktatásügyből csak az
óvoda és az általános iskola kertiLlt az ,,alape11átás'' körébe. Ezen belül pedíg az oktatás
szÍérájábóI már csak az általános iskolát (pontosabban: csak az általános iskolai osztály.
terem-ellátást) soroiták a kiemelten fejlesztendő területek közé. A korábbi szükségleti

felsőoktatás tervezésével kapcsolatos kérdésekben tehát a minisztérium ágazati jogkorén kívül ugyan-
olyan fenntartói jogkört is gyakorol, mint a megyei tanácsok a saját teÍületükön Iévő alsóbb fokú
iskolrík tekintetében - és a TSZKF.fe1 való viszonya is ilyeténképpen alakul. Ezért a továbbiakban,
ha ,,megyékről'' szólunk' ez ebben a vonatkozásban mindig az oM.re (MM.re) is értendő.

'2 A Miryisztertanács döntéshozó szerve.
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tervekben szereplő minimum |2 ezer általános iskolai osztályterem helyett - a kiemelés
ellenére is _ e koncepcióban már csak mintegy 6 ezer létesítését irányozhatták elő.13

A dokumentum ÁTB általi elfogadásával a Területi és Szociális-Kulturális FőosztáIy
lényegében túljutott a VI. ötéves terv előf,észítésének szrimtira legnehezebb szakaszán.

Amíg ugyanis van rá remény, hogy saját szempontját a főosztály meggyőzésével jelen.
tősen előbbre soroltathassa, minden egyes ágazat és megye törekszik is erte, a dolog
természeténél fogva a többiek rovására. Az önmagukban mind racionális célok (az egész-
ségügy' l7|etve az iskolahiílózat fejlesztése, avize|látás javítása stb.) ekkor egymást irracio.
nálisan fenyegetik: hiszen minél több pénz jut a középiskoliíknak, annál kevésbé fejlőd.
het a körzeti orvosi ellátás és annál kevesebb könyv kerülhet kiadásra, vagy kevesebb lakás
épiilhet fel _ minél több lehetőséghez jut az ,,inÍra pénzébőI,, az egylk megye, annál
kevesebbhez a miásik' Ezek a fejlesztési célok még a legnagyobb jóakarattal sem rangsorol.
hatók racionális számításokkal - márpedig a terv ezőktő| mindenki ezt v árja.

Amint azonban megszületett az emIitett előzetes ÁTB dontés a fő areinyokra vonat.
kozó előírásaival, a főosztály érveit ahozzá fordulók már képtelenek voltak cáfolni: ,,a
népgazdaság teherbíró képességének korlátaira'' hivatkozhatott, atra, hogy még a ki.
eme|t ágazatok fejlesztését is jórészt csak ,,szervezésse1'' lehet megoldani.

Erre a ,,1efedezésre'' a TSZKF.nek nagy szüksége is volt, hiszen a folyamat,
amelynek eddig jószerivel csak a technikai oldalát mutattuk be, nem egyszerűen
technikai döntések és feladatmegoldások sorozata, hanem érdek. és hatalmi viszo.
nyokkal erősen átszőtt társadalmi térben zajló tevékenység.

Vessünk egy pillantást a dolgok eme oldalára is!

A célok rangsorokisa

A tervkoncepciót előkészítő TSZKF ezt a munkát elvileg nemcsak a pénzügyi felté.
telek figyelembevétele nélkü, de egyébként is ,,tiszta lappal'' kellene, hogy megkezdje.

Előbb összegeznie kell ,,az érvényes párt. és állami határozatokból, jogszabályokból,
ríllásfoglalásokból és távlati tervekből következő fejlesztési célokat'', majd ezek aIapján
meg kell terveznie az infrastrukturális ágazatok, az íntézmények kívánatos célálIapotát a
tervperiódus végére: és a célokhoz mért szükségleteket számbavéve meg kell tetveznie,
hogy milyen fejlesztési teendőket kell elvégezni.

Már a legelső, látszólag egyszerű lépés is nehézségekbe ütközik. Alig van ugyanis
olyan felsőszintű döntés, amelynek ne lenne valamilyen ,,infrastrukturális vonzata''.
Nézzük az egyszeríiség kedvéért most csak az oktatásügyet az MSZMP népesedéspoli.
tikai határozata értelmében fejleszteni keIl az óvodai ellátást, a nőpolitikai határozatnak
megfelelően a lányok szakképzését, a könnyűipar fejlesztésére vonatkozó döntés a
könnyűipari szakképzés fejlesztését is implikál|a, az egészségügyi párthatározat az egész-
ségügyi képzés, a felsőoktatási PB.döntés pedig általában a felsőoktatás feltételeinek
javítását, az MSZMP programnyilatkozata a középiskolai képzés kiterjesztését, a köz-

l3A tervezési dokumentumok szövegét, ,,tartúmát,' itt is csak futólag, a későbbiekben pedig
eryÍáIta|á,Íran nem érintjük. Nem a terv értékelése, vagy bemutatása most a célunk, hanem pusztán a
te*ezÉs mechanizmustina,t leírása.
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műve|ődési párthatfuozat az oktatásí és kulturális intézmények integrációját szorgal.

mazta stb.
De az otszággyűlés Kulturális Bizottságától a szakszervezetek kongresszusáig a leg.

különbözőbb jellegű és szintű szervek és szervez,etek is hoznak olyan döntéseket, adnak

ki elvi állásfoglalásokat és tűznek ki célokat, amelyek oktatáspolitikai konzekvenciáinak

egyszerre megfelelni nagyon nehéz lenne.
Szinte nincs főhatóság' szetvezet, gazdasági szféra stb., amely ne kívánna valamely,

az érdekszférájába tartozó infrastrukturiilis ágazatlak, vagy szűkebb témánknál

maradva, oktatási d,ágazatnak kiemelt fejlesztést kivívni' A VI. ötéves terv előkészítése-

kor a Munkaügyi Minisztérium a szakmunkásképzést á|ta|ában, az (ípai, mezőgazda-

sági stb.) szaktárcák a saját területüknek megfeielő szakképzést, a megyei tanácsok és a

gazdasá$ szervezetek az óvodát, az akadémikus szféra a felsőoktatást és a gimnáziumot

kívánták ,,kieme1tetni'' és talán csak az általános iskola volt az, amely mellett szinte

csakis a demográfiai adatok szóltak.
A TSZKF jogosítványa viszont nem a ,Íerepen zq|ő,, társadalmi folyamatok irányí-

tásán, vagy változtatására szól, hanem csakis a tervek készítésére ter1ed ki. Irgközvet.

|enebb érdekei tehát ahhoz fűződnek, hogy az általa készített tervek ,jó tervek''

legyenek. MegalkottÍsuk idején pedíg a tervek ,jóságát'' az, és csak az mutalhatja, ha

mindenki elfogadja, illetve, ha senki sem kényszerül, vagy tudja megvétózni őket.

A tervezés befolyásolására a különböző ágazatoknak és szervezeteknek eltérő útjaik'

módjaik vannak, amelyekkel igyekeznek is élní: az oT különböző főosztályain, illetve

vezetésén keresztül csakúgy' mint a politikaí csatomák felhasználásával, a törvény.

hozáson, ya1y az ÁTB-n, a Gazdasági Bizottságonl 2 keresztül éppitw, mint eseten-

ként a közvélemóny befolyásolásával.
A Terü|eti és Szocirilis-Kulturális Főosztály - és persze az összes egyéb érintett szerv

- számára természetesen az |ente a legkényelmesebb és legjobb megoldás, ha minden

célt, ame|yet valaki képvisel, érvényesülni engedhetnének. Erre azonban az erőforrások

korlátozott volta miatt természetesen nincs mód.
A tervezőknek elvileg ,,tisztán,, racionális döntéseket kellene hozniuk, de ez a

dolgok természeténél fogva nem lehet más, mint politikai racionalitás. Úgy oldhatják

fel a ,,túl sok igény, túl kevés pénz'' dilemmát, ilgy rangsorolják még a kiemeltnek

minősített célokat is, hogy .ezek közül azt tekintik valóstÍgosnak, amelyet számukra

énéke|ltető módon valaki nagy erővel képvisel. (,"A'miért senki sem szóI, az nyilván

nem is szükséges''.) Ez aztjeIenti, hogy nemcsak magukat azigényeket, de azok képvi.

selőinek tényleges erejét is mindig fel kell tudni becsülniük.
Kézenfekvő példa erre a szakmunkásképzés fejlesztésének 10 éves története. Az

1970es évek legelején a szakmunkásképző iskolák fenntartója és felügyeleti szerve még

döntően a Munkaügyi Minisztérium volt. Súlya akkoriban elegendő volt ahhoz, hogy az

I972.es oktatáspolitikai párthatározatba bekerüljÖn: a szakmunkásképzést az óvodával

és az általános iskolával egyetemben kiemelten kell fejleszteni. A tanácsi autonómia

növekedésével azonban a szakmunkásképző iskolák |973.tó1 a tanácsok kezelésébe

kerültek, bár a MüM még megőrizte felettük felügyeleti jogkörét. A minisztérium akkor

megpróbálta, hogy a szakmunkásképző iskolák építését a központilag tetvezett és

irányított ,,állami célcsoportos beruházások', kozé soroltassa, (így közvetlenül tervez.

hette éslkontrollrílhatta volna a fejlesztési pénzeszközök felhasznrílását, szinte függet.
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hül a megyéktől). A ,,cé1csoportos'' megoldást azonban akkor már a korábbi merev
brvutasíttísos rendszer maradványának tekintette a kormányzat és a MüM ilyen törek-
IÉeit _ az erősebb lakás-, és az egészségigyi,ágazatokéval eilentétben _ elutasították.
A MüM igy az etrlitett oktatáspolitikai hatátozaia hivatkozva csak azt tudta elémi,
hogr a szaknunkásképzést ,,kiemelt a|ágazatként'' szerepeltessék az V' ötéves terv
&kwnentumaiban.

A tew részleteinek kimunkrálásakor azonban a központi tetvezík mrír érzékelték,
hogr a MüM poiitikai súlya csökkenőben van és bár minden tervdokumentumban a
kiemelt a!ágazatok közé sorolták a szaknunkásképzést, viszonylag kevés ,,naturáliát'' és
kis összegeket terveztek be számára. A MüM körlevelekben igyekezett a szakmunkás.
képző kttézmények fejlesztésének szükségességére felhívni a - szerinte más iskolatípu.
sokat preferáló * tanácsok figyelmét, majd az oT elnökét próbálta meggyőzru atóI,
hogy a TSZKF és a tanácsok nem jól mérték fel a szakmunkásiskolai háIózat állapotát,
téves mutatók alapján rossz számításokat végeztek stb. Végülis a vitát |ezfuatdő a
Minisztertanács egy határozatában leszögezte: ,,megfelelő forrásokkal'' biztosítani kell a
szakmunkásképzés kiemelt fejlesztését. Az oT azonban a hatfuozat értelmezésekor arra
hivatkozott, hogy az általa megielölt összegek ,'a számítások szerint'' éppenséggel lehe.
tővé teszik a kiemelt fejlesztést.

Utólag bebízonyosodott, hogy az oT tervezői mérték fel jobban az erőviszonyokat,
eze7 ,,(jf terveztek jó1,'' Hiszen az V. ötéves terv végrehajtásakor a valóstigban még a
tervekben erre előirányzott összegeknek is csak alig több mint a felét fordították való.
ban a szakmunkásképzés fejlesztésére.

A VI' ötéves terv kialakításakor azután a MüM már az V. ötéves terv teljesítésének
eÍTe a kiugró elmaradására is megpróbált hivatkozni és ismét a szakmunkásképzés
bemelését kérte. Meggyengült helyzetében azonban (a tervkészítés utolsó fázisában a
I|{unkaügyi Minisztériumot megszüntették) javas|atával már nem is foglalkoztak: az oT
és a megyék egyaúnt atta az álláspontra helyezkedtek, hogy a szakmunkásképzés már
eddig is jobban ellátott volt, mint a többi aIágazat, ezért fejlesztésének üteme csökkent.
hető.

A nyilvános politikai szempontok szerint kialakuló ,,kiemelt'' he1yzetnek a doku-
mentumokban való hangoztatása tehát önmagában még egyáltalában nem jelenti, hogy
valamely szféra bőségesen részesüI az etőfortásokból a pélzigyi, illetve a naturális
tervben. Másfelől viszont, a formálisan csak jóval később meghozott döntések már
előrevetítve tükröződnek a ,'sztikségleti sziímításokban'', sőt az infrastrukturális intéz.
ményhrílózat adott helyzetének felmérésére kialakított mutatók rendszerében is.

A mutatószdmok

A tervelőkészités ruisodik szakasztiban az infrab|okk.koncepció kereteinek figyelem.
bevételével az tigazati főhatóstigoknak meg kellett fogalmaZniuk az általuk képviselt
dgazatra vonatkozó, a megyei tanticsolcrtak pedig a különböző ágazatok területükön
Iépő intézményháIózatának fejlesztésére vonatkozó elképzeléseiket. Az oT azután ezek
ismeretében véglegesítette, majd hivatalosan ís kiadta a tervezés további szakaszaira
vonatkozó tartalmi és módszertani előíruisol<nt. 1979 januárjában a tfucák és a megyei
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rilrerülhet elhelyezni: a raktárszobák, az üvegfallal elrekesztett folyosórészek, a szer.
: tárak stb.).

A mutatókról folyó vitákat bonyolítják a statisztikaí összesítések közismert hiányos.
Eígai is. Vegyük példának az egyik legala{lvetőbb kérdést: a meglévő osztálytermek
rc;ámát.

A statisztilrai értékelés problémdi

A művelődésrigy egyfelől' az oT másfelől a maguk statísztikai rendszerén keresztül
évente összegyíijtik az iskolák adatait' többek között a tantermek számát is. Az adat.
lapokat azonban az iskolák, illetve az igazgatási egységek a pillanatnyi érdekeik szerint
töltik ki. Az a kis iskola (illetve a fenntartó tanács), amelyet éppen ,,be akarnak
körzetesíteni,,, ez eIIen védekezve gyakran két-három teremmel is többet mutat ki
,,pá.píron'', mint amennyivel valójában bír. Bár elvileg vannak olyan normák, amelyek
azt. szabályoznk (négyzetméterszám stb. alapján), hogy mit kell osztrilyteremnek tekin.
teni, ha éppen szükséges, a szertárakat, raktárakat stb. is teremként írják be _ hiszen
esetenként valóban azokban is kénytelenek tanítani. Másutt viszont, ahol esetleg éppen
fejlesztési vagy felújítási pluszpénzhez kívánnak jutni, ennek érdekében azza|, érue1nek,
hogy nincs hol leiiltetni a gyerekeket, kevés a terem. A statisztikába itt két.három
teremmel kevesebb kerül. (A volt szertárakat, átalakított pedellus.lakásokat itt nem
jelzik osztályteremként. Végeredményben ez sem csalás . . .)

Mind az oT, mind a minisztérium, mind a megyék tetvezőí pontosan tudják, hogy
ezak ma általános jelenségek: ha a fejlesztési pénzeszközóh.höz a szükséglet bízonyitá.
líval lehet jutni, akkor mindenkinek a minél nagyobb szükéglet, tehát hiliny kimuta.
tlása a célja _ de legalábbis az, hogy a tényheIyzetet elfedje. (Abban persze mindenki
egyetért, hogy onzágos viszonylatban nagyon nagy a tanteremhiány, csak éppen azt
nem iehet a központból pontosan tudni, hogy hol mekkora.)

Márcsak azért sem, mert hasonló a he|yzet a legalapvetőbb mutatóval, a tanulók lét-
sÁmával, is. (Minden megye azon van, hogy a lehető |egmeggyőzőbb statisztikai becsiésí
módszerekkel bizonyítsa: sokkal több tanulójaIesz a következő években, Í.ilnt azt az
oT a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapjánl a vélí.) De nincs ez másképpen a
többi mutatószámmal sem.

A mutatószámok kialakításának folyamata és a ve1ük való mérés így végül is nem
különbözik lényegileg az oT, az ágazatok és a megyei tanácsok képviselői között más
kérdésekről folyó vitáktól: ez is a fejlesztési forrásokból való kisebb vagy nagyobb
részesedésért folyó alku,

E kérdésekben döntött az oT, amikor 1979 jnuá4ában kiadta a már említett, a
használandó mutatókat és számítási eljárásokat kÖtelezően előíró ,,Iránye1veket''. Ezek
alapján kellett a következő szakaszban elkészíteni saját koncepciójukat a többi tervező
szerveknek: az oM.nek, a MüM.nek és a megyei tanácsoknak, illetőleg a többi infra.
strukturális ágazat tekintetében az azokat képviselő főhatóságoknak.

r aA megyei tanácsok benyújtott számításai szerint a VI. ötéves tervidőszakban pl' az óvodás-
korú népesség orságosan 35 000 fővel több lesz, mint a KSH központi számitásai szerint. (Az oT
z utóbbi adatainak figyelembevételét írta e1ő.)

383



Bár bennünket most csupán az oktatásügyi tervek készítésének folyamata érdekel,
tudnunk kell, hogy az infrastruktúra egyes ágazatainak tervezése valójtiban egységben
megy végbe. A megyei tanácsok párhuzamosan tárgyalnak minden egyes ágazati főható.
sággal, nekik a területükön lóvő infra.intézriények összességét kell figyelembe venniük,
azok fejlesztésének egészérőI kénytelenek - az egyes részterületekkel kapcsolatosan is
jó alkupozíciót biztosító - koncepciót kialakítani.

Az oT is az infrastruktúra - persze országos _ egészének optimáIis aúnyű fejlesz-
tési tervei kialakítására ügyel' Mint ilyen, bizonyos értelemben közvetítő szerepet
játszik az ágazati és a megyei érdekek között. (I.rhet, hogy ha pl. egy megye ''meg.
éfiő,, a főosztály oktatásüggyel kapcsolatos elképzeiései iránt, akkor esetleg inkább
elvárhatja annak ,,megértését,' a maga _ mondjuk _ lakásépítéssel kapcsolatos igényei
iránt.)

Az rigazaton belüli rányok

Itt példaként egy eddig még nem tárgya|t jeilegzetes problémára érdemes pillantást
vetnünk: a létszámtervezéste, ezen belül is a középfolcu tovtibbtanuldsi artinysztÍmok
kérdésére.

Az éwényben lévő kormányzati szintű döntések évtizedek óta hangsúlyozzák, hogy
a középfokú okÍatás felvételi és kibocsátási arányaít a távlati munkaerő.tervekre kell
alapozni.

Ilyenek az elmttIt húsz év során folyamatosan készültek is a Tervhivatalban. Szerzőik
ismételten arra a következtetésre jutottak, hogy középfokú iskoláztatásunk, főképpen
alap- és középfokú szakképzésünk már ma is, de kii,lönösen a jövőben várható népgaz.
dasági szakemberszükséglethez képest túlméretezett. Ha ezt az oktatástervezők figye.
lembe vennék, akkor legalábbis a szakmunkás. és szakközépiskoIai képzés mára kiala-
kult arányait radikálisan vissza kellene fejleszteniük. Erre azonban legalább három
okból sem kerülhet sor:

_ a hatvanas évek.eleje óta többször megerősített politikai és törvényhozási dönté-
sek szerint a középfokú oktatás mielőbbi áitalánossá tétete, ezen belül is a szakközép-
iskolai képzés kiterjesztése fontos politikai cél:

_ a szülők gyermekeiket egyre növekvő mértékben kívánják iskoláztatni:1 5

- bizonyos gazdaságpolitikusok mindig sikeresen hivatkoznak arta a köztudott
tónyre, hogy a gazdaság a munkaerőtervezők racionális elemzéseivel szemben a való-
ságban növekvő munkaerőhiánnyal küzd'

És végiil _ úgy tűnik - van egy negyedik ok is:
- mindazon oktatáspolitikusok és oktatástervezők között, akikkel arryaggyűjtésünk

során módunkban volt beszélni, magukon a munkaerőtervek készítőin kívül alig talál.
koztunk valakivel, aki valóban hinne abban' hogy a világgazdaság mai változásai köze.
pette a munkaerő távlatilag sikeresen tewezhető.

l 5Az oT a hatvanas évek vége óta szorgalmazza a tizosztályos általános iskola életrehívását,
főként mert úgy véli' hogy azt követően kevesebben jelentkeznének majd középiskolába. A terv
melletti pozitív döntés amnban már hosszabb ideje elmarad, mert politikai oldalról senki sem támo.
gatja, a.reform várható csillagászati költségeinek előteremthetése pedig valószínűtiennek látszik.
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ellentmondó célkitűzésekből fakadó dilemmát a VI. ötéves terv
ir ú5l oldották meg, hogy a tervclokumentumokban mindenütt a kiemelt
gorolt"rík fel a középfokú oktatás arányainak a távlati munkaerőigények
ását' de a konkrét terv$Zámokban ezt nem vették figyelembe. A fő

évek óta úgymond ,,politíkai konvenció'' van érvényben (amin a
!E! éÍtik' hogy az erre vonatkozó felső szintű döntés ,,tisztán politikai,',

gámítrísokra alapozott): a középfokon továbbtanulók mintegy }ele szak.
, a másik fele pedig középiskolában folytathatja a tanulmányait.

3a e mrlnkagrőtervek e|őirányzatuval éles ellentétben áL|, ezétt a középiskolán
a gimnríziumban' illetve szakközépiskolában továbbtanulók aránya is csak

úiintesen alapulhat. A különböző szakközépiskolai és szakmunkás szakmdk
m mzlás pedig inkább a gazdaság pillanatnyi igényeit tükrözi' ha a tervezők

szempontok szerint némileg,,korrigá1va'' is.
|sÜreámtervezés gondjairrak felvillantásával egyszersmind azolaa a keretekre is

amelyek az egyes oktatási a|ágazatok (szakmunkásképző, szakközépiskola,
r' felsőoktatás) tervalkuit mederbe szorítják. Hiszen tudjuk, hogy a fejlesztési

elmaása a ,,szükség1etek'' szerint történik, ezek kiszámításánái pedie termé-
az egyik fontos tényező az egyes iskolatípusokba és fokozatokbaiaróianulok
(Áhol magasabb a létszám, ott több osztályteremre is van szüksés stb.).

tÉrjttnk most vissza a VI' ötéves terv elkészítésének további ..menetéhez''l

A megyei ktlncepciók és terujavaslatok kidolgozrisa

I!!F9 júliustira az oM, a MüM és az oT' az utóbbi irányításával hjd'olgozták ,,Azwűri Blfui11i5 VI. ötéves fejlesztési koncepciójrif,, amelyet azután az Állami Terv._ _ _ _ - , _ _ . . - _ r  o a  n l l o l l l l  t g l v -

elé terjesztettek. (Ugyanakkor tárgyalta, de külön.külön előter|esztések kere.
- a tervezésért a legfelső szinten felelős _ fórum a többi infrastruktxa.áeazat
ját is.) A dokumentum megerősíítésének célja tulajdonképpen az alágazatok

elosztási arányok és a megyék közötti tervezett elosztás kereteinek előzetes

.Ezt követően az oM Terv. és Pénzlfigyi Főosztálya 1979 augusztusában készítette e1
-8ukznai trrinyelvek a tanrjcsok oktattÍsi rigazatra vonatkozó VI. ttéves fejlesztési
wpciójtirwk kidolgoztistÍhoz,, cimíj anyagát. Ebben kialakította javaslatait az okta.

re összesen e|őirányzandó fejlesztési összegekről és arról is, hogy ennek mel),ik
nBreben milyen megoszlásban való felhasznáIását \átia célszerűnek.

E dokumentum alapján most a megyéknek kellett e1készíteniük a maguk un. terv.
btcepciójtit, Az oT.val és oM.mel való kemény üták keretében zajló egyeztetések
ffi', az eryes koncepciókat a TSZKF a saját rílláspontja szerint átd'olgozva, orszdgos
iigesítest készített és azt a ,Áz oktattÍsi és kulturdlis elldt(Ís VI. otéues fejlesztési
blcepcioja,, címmel 1980 októberében ismét az ÁTB elé teÍjesztette.

A megyék azután e jóváhagyott előterjesztés ismeretében láthattak hozzá Ún' terv.
i,Wbtuk megfogalmazásához, amelyet hivatalosan ismét az oT-val, félhivatalosan pedig
az OM-mel egyeztettek.

De miért van szükség az egyeztetések, vagyis az alkufolyamatok újabb és újabb meg.
isrr|tlésére? 

'É.s 
hogy1n lehetséges egyáltaIán, hogy ennyi egyeztetés után még mindig

mnnak vitás kérdések? A válasz _ viszonylag - egyszer.ő.
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Az oT eiőírhatja a tervezésnél használható mutatószámrendszert (és ezze| azt, hogy
mi legyen a tervezés tárgya), az elvégzendő számításokat, (hogy hogyan tervezzenek) és
azt, hogy milyen határidőre, milyen jellegű dokumentumokat kell elkészítenie partne-

reinek. De ezeken kívül már ,,csak'' egyetlen egy dölog van, amiben az oT döntést
hozni jogosút: annak a globális Ósszegnek a nagyságáról, amelynek felhasználására a
többi szervezet a maga terveit kidolgozza.

Az oT tehát nem utasíthatja a megyei tanácsokat, hogy tervjavaslatukban milyen
konkrét célokat tíízhetnek ki, melyik ágazatot és a|ágazatot hogyan fejlesszék. vagy
fogják vissza, stb., csak javasolhat, tanácsot adhat, nyomást gyakorolhat. De - a megye
tervjavaslatait értékelve _ eldöntheti, hogy azok támogatásáta osszesen mekkora pénz-
összeg biztosítását vegye tervbe a kÖvetkező ötéves időszakra az áilami költségvetés.
Ebbe iszont a megyei tervezőknek nincs ,,beleszó1ása'': ők csak a maguk ktdolgozta
javaslatokban foglalt igényekre hivatkozva kérhetnek összeget. Elvileg azonban bármely
megye tervjavaslatában szerepelhet az oT elképzeléseivel akár teljes mértékben
szembenálló megoszlás a számukra megadott pénzösszegek felhasználására.

Hasonló a viszonya a tervezőközpontnak az ágazati főhatóságokkal. Fejlesztési elkép.
zeléseiket ,,egyeztetve'' azt itéh meg' hogy az ,,országos érdekek'' szempontjából
melyik elképzelés milyen mértékben ,,indokolt'' és ennek alapján veszi tervbe azok
fedezetét. De donteni végső soron itt is csak a legfontosabb kérdésben dönthet: az
ápzat egészének fejlesztésére összesen szükségesnek íté1t összeg nagyságáról, illetve
arról, hogy ezt hogyan osztja azután szét az ágazat intézményeit fenntartó megyék
között. (A tervező szerveknek álláspontjukat minden lépésben ,.egyeztetniük'' ke1l,
vagyis kompromisszumot kell kötniük ' Ha ez nem sikerül, minden résztvevőnek mód.
jában ál1 a Minisztertanácshoz, va1y az ÁTB.hez fordulni. Ezt azonban természetesen
igyekeznek elkerülni.)

Itt ismét hangsúlyozni kell: a megyéknek tervjavaslatukat nemcsak az oktatásügyre
vonatkozóan, hanem mint minden korábbi lépésben is, a megye egesz lakosságr infra-
strukÍúrájára kellett kidolgozniuk. Tewező munkíjuk külső keretét gyakorlatllag az az
osszeg adja meg, amelyet az egyes ágazatok fejlesztésére a kiiLlönböző központi ágazati
koncepciók összesen előirányoztak ,az adott me5re infrastrukturrílis beruházásaira.

Á'z alkufolyamat éppen azért bonyolult és építkezik ismétlődő szakaszokból, mert
nem egy' hanem _ több ágazat és több megye lévén - több dimenziós. A résztvevők
egyszerre ,,több táblán játszanak'': az egyiken jobb, a másikon rosszabb helyzetbe
kerülhetnek, hogy azután a következő lépésükkel akár minden üíblán új helyzetet
próbáljanak kialakítani.

Az az érdekük, hogy a játszma végére a többieket fokozatosan befolyásolni tudják a
maguk javfua _ és ennek érdekében engedményeket tegyenek azokon a ,,táblákon'',
ahoI ez szükséges. A megye akkor remélhet több péttzt, ha az oT kívánságainak meg-
felelóen állítja össze az egyes ágazatokra vonatkozó tewét. Az oT viszont úgy érheti el,
hogy a megyék az ő szempontjainak megfelelő terveket áuítsák össze, ha viszonzásul -

a befolyásoláson túl - nagyobb erőforrásokkal is kecsegteti őket. Az tÍgazatok pedig
igyekezrrek kozvetíteni közöttük _ és ezért cserébe mindkét féltől viszontszolgálatokat
remélhetnek a maguk céljaik érdekében.

A gyakorlatbwt zz oT, az ágazatok és a megyék elképzelései a tervkészítés lépcső.
fokain előrehaladva, az új meg új egyeztetések nyomán fokozatosan közelednek, hiszen
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csrmjás érdekeit figyelembe venni' A tökéletes megegyezés azonban _ ha
* tűnik is _ még a legutolsó fázisban sem iön létre.

;

A tervek elfugadtisa és ami uttina történik

WüKF saimira az oktatástervezési folyamat gyakorlatilag 19g0 októberében
\ mikor az nrp efogadta ,,Az oktattisi és kulturuilis etuttas w. ötéves fejtesz-

kjkit.,, Ezr a TSZKF átadta a népgazdasági terv egészének végleges meg.
felelős társfőosztálynak, amely azután rendkívtil Ieröüdítve megszerkesz.

Ül|ále a terv oktatással és kultúrával foglalkozó fejezetét. A VI. ötéves népgazda.
[rT tönenyjavaslatként az oszágy.őlés elé került és ott 1980 decemberében

nyert.
Üfurény oktatásra vonatkozó (47.) parugrafusa mindössze 14 mondatból ál1, s

általános iskolaiadatot csupán kettőt tafta\maz: az öszesen létesítendő
illetve óvodai férőhelyek számára vonatkozóan.

Íöbatmágok és a megyei tanácsok viszont megkapják a törvényjava s|at előkészí-
seolg'ílt ún' ,,központi számításokat'' is _ ami nem más, mini a TSZKF által
tt * az Árs attal elfogadott koncepció a maga részletesen kidolgozott táb|áza.
! ''n'turális céloko' és a pénzösszegek országos összesítésében, de ágazati, alága-

Ün tefuít az egyik, a népgazdasdgi terv, A misitcrtak viszont, amelyet a tervezőappa-
B ,,furuicsi tervneH, , va{y ,,tan(icsok tervénel{ nevez, az egyes megyei tanácsok a

Edkotói. Ezek végrehajtó bizottságaí a vonatkozó népgazdasági tervfejezeteknek (és
Try 

ezeket megal apozó,,központi számítás ai,, tábi{zatainaí) ftgy etemb evé teléve l,
e&eg autonóm és gyakorlatitag is viszonylag öruilló mőd,on.áolgozzau h a sajdt
gffibe vonatkozó tervüket. A megyei terveket azután . ..gy.i tanácstestületek

ár megyei bontásban is szerepelnek benne. Ez azonban - miután funkciója elviieg
e tönényjavaslat előkészítésével volt kapcsolatos _ nem került a parlament elé és

n is részn a tervtörvénvnek.

iri e[&ítik meg. (A VI. Ötéves terv esetében ez l98I júliusában iártént meg.)
D _ szintén igen szűkszavú _ elfogadott tervek sem tartalmamak részletesebb

kat, de ugyancsak van az apparátus rendelkezésére áI|ó ,,számitási anyaguk''. Az
táblázataiban szereplő naturális és pénzelőirányzatokat azután az oT.ban orszá.
&szegzik - így születik meg az orszdgos szintű ul. ,,taruicsi terv,' . Ez utóbbinek
ges része'' már nincs is, csak ,,sámítási anyagai''.

A két' uryanarra vonatkozó tew ,,számitási anyaga'' eltér egymástól országos összesí.
ffien, de az egyes megyék és az egyes ágazat'ok, úágazatőL tekintetében is. (Hogy
m is kis, hanem nagy eltéréselaől van szó, azt az itt közö|t táb|ázat mutatja)
b6an lehetséges ez?

Itt celszerű legalább egy futó pillantást vetnünk a tervek megt,alósíttisdnak módjára
Ü. Láttuk, a megyei tervezők a tervkészítés minden egyes fázisában ténylegesen újra
q újra csak egyetlen keretfeltételt kell, hogy a következő fázisra kötelezőnek tekint.
ryk az tnfra.ágazatokra a megyének összesen központilag megielölt osszeg mennyi-
rfut. De uwanez vonatkozik aantán a tervek megvalósítti_stira il. A.iko, á megy-ék
bEj a központ által közölt összeg felhaszttál.ására végleges formáüan megszülettek és
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elfogadást nyertek, akkor az pénzügy és jogi szempontból ,,csak'' azt jelenti, hogy

elfogadást ttyefi az a,,végösszeg',, amelyet azáL|antt költségvetés azadott megyéknek a

következő öt évre ígér. j

A megyel tanácsok művelődési beruhdzdsainak elfogadott tervei

. a központi tervsztimítdsok szózalékdban (vI. ótéves terv)

A tanácsi tervben szereplő összegek a központi e|őbányzat vo.ábarl

Megyék Általános
iskolák

Közép-
isko1ák

Tvodák
Szakmunkás Kulturrális 

Esvütt
képzők beruházások

Baraíya .

Bács
Békés
Borsod
Csongrád
Fejé1
Győr
Hajdú !
Heyes
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
ZaLa-
BudaPest

összesen

107,3
15 3,5
89,1

r54,3
158, i
1 ) q  1

197,2
86,3

129,0
L2'1,6
134,3
'16,4

106,6
r07,9
85,1

1.2',7,9
81,6

188,0
178,6
90,0

III,4

121,8
93,5

119,4
81,4

146,9
83,0

107,0
96,',l

101,9
81,0
81,,2
80,0

138,0
tL4,r
87,9

1 ) ? ,  )

94,5
LZ'.t,7
LO4,'I
101 ,1

98,3

42,5
s6,9
4'1,4
44,',|
26,2
0,0

5'.1,r
32,r
38,6
0,0

100,0
93,8

103,1
10,1
64rL
oJ,+
65,s
9'1,2
46,6
24,2

51,7

143,r
65,1
12, l

L00,5
( t ?

) Í 1  1
't0,2
't9,8

86,s
123,4
69,1
86,4
33,9
s8,3
s 7 n
48,5
89,8

128,9
85,7
?R, <

82,0

81,9
't6,1,

rs2,6
81 ,1

154,5
L2Í,1
107,0
60,0
45,9
16,6
83,0
20,6
2:6,4

140,0
64,'l
20,0
42,',|

148,3
261,7
t',t6,5

113,5

109,4
93,4

110,5
93,5

136,0
90,0

105,5
8',1,3
91,5
91 ,3
84,9
87,8

I17,4
103,2
80,0
9' ,1,2
98,6

132,8
128,8
97,2

98,2

Lz áf,]1ami támogatást azonban nem ';rovato1va'', nem konkrét oélokra kapja a megye

(pl. általános iskolára ennyit' a vízügyi ellátásra annyit). Ellenkezőleg: ez a pénz a

későbbiekben olyan megoszlásban használható fel, ahogyan azt a megye vezetése _

peÍsze az elkészült tervek figyelembevételével _ a helyi szülrségletekhez és lehetősé.

gekhez képest jónak látja, illetve tudja.
Természetesen nem arról van szó, hogy a megye vezetőltő1' senkí sem kéri számon a

tervek végreh{tását, hanem arról, hogy ilyen számonkérésre joga és lehetősége éppen

azoknak a szerveknek van, amelyek a tényleges folyamatok alakításában is a leg-

nagyobb súllyal vesznek részt.: aÍnelyek az országos és persze egyben a megyei politikai

aréna szereplői is.
Egy - ide kapcsolódó - kérdést érdemes még megvizsgálnunk: miért nem képes a

teryező központ a következő ötéves, vagy éves terv kialakítása során (kevesebb forrás

biztosításával)' '',megbüntetnf', jobb belátásra bírni a koncepciójától eltérő megyei

tervezőket?
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Nézzünk egy példát! B. megye már a harmadik ötéves tervperiódusban viszonylag
oktatási fejlesztéseket ,,{eÍvez be',, de ezeket feltűnően alacsony mértékben
li. Mind a központi, miná pedig a saját terveiben megjelöltnél kevesebb ,,naturrj.
létesít, és még kevesebb a tervekhez képest az a pénzösszeg, amit az oktatási

nyekre fordít. Ezért az oM a VI. ötéves terv előkészítésekor azt javasolta a
T$il(F.nek, hogy a megye a központi számításokban most csak kevés forrást kapjop
o|catási célra. A megye képvise|ői azza| védekeztek, hogy náluk a terepviszonyok, iz
üt alkalmazott építési technológia stb. míatt mennyiségileg ugyanannyi lakás- és
űaüsri beruházás majdnem kétszer olyan drága, mint más megyékben - ez ,,vitte e| az
oktatrás pénzét is''. A minisztérium azonban ezt az érue|ést nem fogadta el, úgy vélve'
lhgy értelmetlenség az oktatásügy erőforrásait oda adni, ahol azokat másra fordítiák.
' De ha egy megye vezetői konzekvensen valamilyen fejlesztési politikát követnek
frudnak követni), akr<u.r ez sohasem véletlen, mindig van valamilyen oka. Döntéseik
qrfajta politikai erőtérben zajIanak, amelyben az akaratukat érvényesítő erők nemcsak

megye vezetőire, de a központi szervekte is hatással lehetnek. A TSZKF mindenesetre
ÚÍa' az álláspontra helyezkedett, hogy nem fogadja el az oM javaslatát, hiszen ez
rretben B. megye oktatásügye még inkább elmaradna az országos átlagtóI, márpedig ez

dana az elmaradott területek fokozottabb fejlesztését szorgalmazó politikai
oélkitűzéseknek.

A minisztérium azzal éwe\t, hogy ily módon azok a megyék járnak rosszabbul,
'melyek eddig nagy erőfeszítéseket tettek iskoláik feilesztésére _ hiszen ezek most

óik alapján az ország élvonalában vannak és így a fenti logika szerint nekik most
alacsonyabb a szükségletük, azaz tulajdonképpen ők most jó tervteljesítésükért

hődnek. Nem sikerült azonban meggyőzni az oT-t. Az utóbbi számára ug1ranis a
ne5lei tervteljesítésekből nem csak az tűnt ki, hogy ott az oktatásra az á|ta|a tervezett-
űl kevesebbet, de az is, hogy más ágazatokra viszont _ természetesen _ a vártnál

ylag többet fordítottak - és a TSZKF nem valamelytk ágazat, hanem az infra-
wa egészének tervezéséért vísel felelősséget.

{c

Ínísunkban csak a központi oktatástervezési folyamatok durva szerkezetének
s és igen elnagyolt felvázoIására volt mód. Nem foglalkozhattunk olyan rend.

fontos kérdésekkel sem, amelyek pedig a jelek szerint döntő módon befolyásolják
iigyünk fejlődését. Ilyen például a tervezési és a politikai rendszer kapcsolata,

a tetvező szervek gyakorlatában érvényesülő értékrendszer elemzése. Nem foglal-

llttunk továbbá példáú az ötéves és az egyéves időszakra szóló tervek kapcsolatá-l6 mint ahogyan a hosszú távú (l0_l5 éves) terveknek a középtávú tervek kiatakí
gyakorolt hatásával sem'

ReméljÍik, hogy a későbbiekben _ folyamatban lévő kutatásaink alapján _ ezek
etésére is módunk lesz.

'3Erről, továbbá a tervkészítés során alkalmazott mutatókról lásd a szetző,'A közép és rövid
oktatásfejlesztési tervek készítéséről', c. munkáját. (Tervezést Támogató Kutatások, 81.) 911a:

2 ' -

IntézBt, Bp., 1983.
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